Madžarska

Εθνικό δίκαιο - Ουγγαρία
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το νομικό σύστημα της Ουγγαρίας.

Νομικές πηγές
Ι. Νομοθετική ιεραρχία
1 Θεμελιώδης νόμος

Ο Θεμελιώδης Νόμος (Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας που κυρώθηκε στις 25 Απριλίου 2011) εντάσσεται στην κορυφή της
νομοθετικής ιεραρχίας στην Ουγγαρία και κάθε άλλο δίκαιο πρέπει να είναι συμβατό με αυτό. Ο Θεμελιώδης Νόμος ψηφίστηκε από
την Εθνική Συνέλευση και η τροποποίηση απαιτεί πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων όλων των μελών της Συνέλευσης
[άρθρο S (2) του Θεμελιώδους Νόμου].
Ο Θεμελιώδης Νόμος και οι μεταβατικές διατάξεις του (Μεταβατικές διατάξεις του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, που
κυρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2011) τέθηκαν σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 2012.
Ο Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας αποτελείται από 6 μέρη: Στο προοίμιο του εθνικού τίτλου του Εθνικού Δικαστικού Σώματος,
καθώς και στο μέρος Α του Συντάγματος (άρθρο A-U), της ελευθερίας και της ευθύνης (άρθρα I-XXXI), στο κράτος (άρθρο 54-1),
στην ειδική εντολή και στις τελικές και διάφορες διατάξεις.
Το ίδρυμα με τίτλο «Ίδρυμα περιέχει γενικές διατάξεις και προβλέπει:
το είδος της κυβέρνησης,
οι βασικές αρχές λειτουργίας του κράτους,
μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Το ουγγρικό κεφάλαιο και οι περιφερειακές διοικητικές οντότητες,
τις βασικές διατάξεις για την ουγγρική ιθαγένεια και τον τρόπο λήψης τους,
Την επίσημη γλώσσα της Ουγγαρίας, το εθνόσημο, τη σημαία, τον εθνικό ύμνο, τις εθνικές εορτές και το επίσημο νόμισμα,
η θέση του Θεμελιώδους Νόμου στο ουγγρικό νομικό σύστημα, δηλαδή ο Θεμελιώδης Νόμος αποτελεί τη βάση του
δικαστικού συστήματος της Ουγγαρίας,
τη διαδικασία έγκρισης και τροποποίησης του Θεμελιώδους Νόμου,
οι τύποι της ουγγρικής νομοθεσίας,
ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται:
η απαγόρευση κατάσχεσης και άσκησης σε ισχύ,
ευθύνη για την τύχη των Ούγγρων που ζουν εκτός των συνόρων της Ουγγαρίας,
συνεργασία για την εδραίωση της ευρωπαϊκής ενότητας,
προστασία του θεσμού του γάμου,
την εξασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού,
την αρχή της ισορροπημένης, διαφανούς και βιώσιμης διαχείρισης του προϋπολογισμού,
η υποχρέωση προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων,

η δημιουργία και διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και η προσπάθεια συνεργασίας με όλα τα έθνη και τις χώρες
του κόσμου για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης της ανθρωπότητας.
Το τμήμα με τίτλο «Ελευθερία και ευθύνη» ορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες
δικαίωμα, μεταξύ άλλων:
το δικαίωμα στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
η απαγόρευση των βασανιστηρίων, κάθε απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της υποδούλωσης και της
εμπορίας ανθρώπων,
την απαγόρευση όλων των πρακτικών ευγενισμού, κάθε χρήσης του ανθρώπινου σώματος ή οποιουδήποτε μέρους του για
κερδοσκοπικούς σκοπούς και την κλωνοποίηση του ανθρώπου,
το δικαίωμα στην ελευθερία και την προσωπική ασφάλεια, και διατάξεις που εγγυώνται ότι κανείς δεν στερείται την ελευθερία
του,
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης επιλογής διαμονής,
το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή,
του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πρόσβασης σε δεδομένα δημόσιου
συμφέροντος,
το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,
το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς,
το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου,
το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή,
το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της εργασίας, της κατοχής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
το δικαίωμα ιδιοκτησίας,
την απαγόρευση της απέλασης Ούγγρων υπηκόων από το έδαφος της Ουγγαρίας,
άσυλο
την ισότητα ενώπιον του νόμου,
μη διάκριση,
την απαγόρευση της παιδικής εργασίας,
το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον,
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των μελών της Εθνοσυνέλευσης, των τοπικών αντιπροσώπων και των
δημάρχων, καθώς και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους από τις αρχές κατά τρόπο αμερόληπτο, δίκαιο και ευλόγως έγκαιρο,
το δικαίωμα κάθε ούγγρου πολίτη να προστατεύεται από την Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό,
ο Θεμελιώδης Νόμος ορίζει επίσης τις εθνικότητες και τα βασικά δικαιώματα των προσώπων που διώκονται.
Σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο, η Ουγγαρία επιδιώκει, μεταξύ άλλων:
να παρέχουν κοινωνική ασφάλιση σε όλους τους πολίτες της,
παροχή σε κάθε άτομο αξιοπρεπούς στέγασης και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες.
Ο Θεμελιώδης Νόμος θεσπίζει επίσης ορισμένες υποχρεώσεις, και συγκεκριμένα:
η υποχρέωση συμβολής στην ικανοποίηση κοινών αναγκών (ίση φορολογική μεταχείριση),
την υποχρέωση των Ούγγρων πολιτών να υπερασπίζονται τη χώρα τους.
Το Μέρος Γ του Θεμελιώδους Νόμου θεσπίζει τους πλέον βασικούς κανόνες για τις δημόσιες προσωπικότητες και τα μεγάλα
ιδρύματα της χώρας, όπου ορίζεται το νομικό καθεστώς και οι αρμοδιότητες:
η Εθνοσυνέλευση,
του Προέδρου της Δημοκρατίας,

η κυβέρνηση,
οι αυτόνομοι ρυθμιστικοί φορείς,
το Συνταγματικό Δικαστήριο,
δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες,
τον Επίτροπο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
τις τοπικές κυβερνήσεις,
η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας,
το Ελεγκτικό Συνέδριο,
οι ένοπλες δυνάμεις της Ουγγαρίας,
η αστυνομία και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας,
τα εθνικά δημοψηφίσματα.
Το μέρος Α του Θεμελιώδους Νόμου, της ειδικής έννομης τάξης, καλύπτει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, την κατάσταση της προληπτικής άμυνας, την κατάσταση της τρομοκρατίας, τις απροσδόκητες επιθέσεις και τις
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2 Πράξη

Στην Ουγγαρία, οι νόμοι εγκρίνονται από την Εθνοσυνέλευση. Σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο, οι κανόνες για τα θεμελιώδη
δικαιώματα και υποχρεώσεις καθορίζονται από τους νόμους. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τους νόμους με απλή πλειοψηφία (πάνω
από το ήμισυ των παρόντων βουλευτών), με εξαίρεση τους λεγόμενους βασικούς νόμους που ορίζονται από τον Θεμελιώδη Νόμο,
η έγκριση και η τροποποίηση των οποίων απαιτούν πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με τις βασικές νομοθετικές πράξεις ισχύουν, για παράδειγμα, η ιθαγένεια, οι εκκλησίες, τα δικαιώματα των εθνικών
μειονοτήτων που ζουν στην Ουγγαρία, το νομικό καθεστώς και η αμοιβή των μελών της Εθνοσυνέλευσης και του Προέδρου της
Δημοκρατίας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου, των τοπικών κυβερνήσεων, οι λεπτομερείς κανόνες για τη χρήση του θυρεού και
της σημαίας, καθώς και οι διατάξεις για τις διακρίσεις του κράτους.
Σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο, η εξουσιοδότηση για την αναγνώριση του δεσμευτικού χαρακτήρα των ιδρυτικών πράξεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση των Συνθηκών, η κήρυξη κατάστασης πολέμου, η σύναψη της ειρήνης και η κήρυξη
κατάστασης ειδικής έννομης τάξης απαιτούν πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων όλων των μελών της Εθνοσυνέλευσης.
Πριν από την έκδοση της Πράξης XXXI του 1989 για την τροποποίηση του Συντάγματος, το Προεδρικό Συμβούλιο της Ουγγαρίας
εξουσιοδοτήθηκε να εκδώσει νομοθετικό διάταγμα. Από την άποψη της νομοθετικής ιεράρχησης, οι νόμοι των διαταγμάτων που
εξακολουθούν να ισχύουν, θεωρούνται κανονισμοί στο ίδιο επίπεδο με τους νόμους.
3 Κανονισμούς

Ο Θεμελιώδης Νόμος αναγνωρίζει κυβερνητικά διατάγματα, πρωθυπουργικά διατάγματα, υπουργικά διατάγματα, διατάγματα του
Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας, διατάγματα των επικεφαλής αυτόνομων ρυθμιστικών φορέων και τοπικά
κυβερνητικά διατάγματα. Σε κατάσταση εθνικής κρίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας μπορούν επίσης να εκδίδουν διατάγματα.
3.1 Κυβερνητικά διατάγματα

Η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων από την κυβέρνηση μπορεί να είναι είτε πρωτότυπη είτε καταστατική. Η αρχική αρμοδιότητα
ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του Θεμελιώδους Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση, ενεργώντας στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, μπορεί να εκδίδει διατάγματα για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται από τον νόμο. Κανένα διάταγμα της
κυβέρνησης δεν έρχεται σε σύγκρουση με οποιονδήποτε νόμο. Αυτό δεν περιορίζει τις εξουσίες της Εθνοσυνέλευσης, η οποία
μπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε ρυθμιστικό πεδίο στο πλαίσιο της εξουσίας της.
Σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο και την Πράξη CXXX του 2010 σχετικά με τη νομοθεσία, η κυβέρνηση μπορεί, με ρητή νομική
εξουσία, να εκδίδει διατάγματα εφαρμογής νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 (1) του νόμου περί νομοθεσίας, η εξουσιοδότηση και το
αντικείμενο της εξουσιοδότησης πρέπει να προσδιορίζονται στην εξουσιοδότηση έκδοσης εκτελεστικών πράξεων. Ο κάτοχος δεν
επιτρέπεται να μεταβιβάζει τη νομοθετική του εξουσία σε άλλο μέρος.
3.2 Διατάγματα του Πρωθυπουργού

Σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο, μπορεί επίσης να εκδοθεί διάταγμα από τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα με διάταγμα του
Αναπληρωτή Πρωθυπουργού, με κανονισμό, το διάταγμα του Πρωθυπουργού βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το υπουργικό
διάταγμα στην ιεραρχία των πηγών δικαίου.
3.3 Υπουργικά διατάγματα

Τα υπουργικά διατάγματα κατατάσσονται κάτω από τα κυβερνητικά διατάγματα στην ιεραρχία της νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον
Θεμελιώδη Νόμο, οι υπουργοί εκδίδουν διατάγματα με νόμο ή κυβερνητικό διάταγμα (που εκδίδονται στο πλαίσιο της αρχικής τους
νομοθετικής αρμοδιότητας), είτε αυτοτελώς είτε σε συμφωνία με οποιονδήποτε άλλο υπουργό· τα εν λόγω διατάγματα δεν
επιτρέπεται να συγκρούονται με κανέναν νόμο, κυβερνητικό διάταγμα ή διάταγμα του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της
Ουγγαρίας.
3.4 Διατάγματα Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας

Ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του που καθορίζονται από βασική πράξη, ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της
Ουγγαρίας μπορεί να εκδίδει διατάγματα με εκ του νόμου εξουσιοδότηση, τα οποία ενδέχεται να μην αντιβαίνουν στη νομοθεσία.
3.5 Διατάγματα των επικεφαλής των αυτόνομων ρυθμιστικών φορέων

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του Θεμελιώδους Νόμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους που ορίζονται από βασική
πράξη, οι προϊστάμενοι των αυτόνομων ρυθμιστικών φορέων εκδίδουν διατάγματα με νομική εξουσιοδότηση, τα οποία ενδέχεται
να μην έρχονται σε σύγκρουση με κανέναν νόμο, κυβερνητικό διάταγμα, υπουργικό διάταγμα, υπουργικό διάταγμα ή οποιοδήποτε
διάταγμα του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας.
3.6 Διατάγματα τοπικής κυβέρνησης

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Θεμελιώδους Νόμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι τοπικές κυβερνήσεις
μπορούν να εκδίδουν τοπικά διατάγματα για τη ρύθμιση των τοπικών κοινωνικών σχέσεων που δεν ρυθμίζονται από νόμο ή από
την αρχή νόμου. Τα τοπικά διατάγματα δεν επιτρέπεται να έρχονται σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία.
Οι λεπτομερείς κανόνες για τα διατάγματα που πρόκειται να εγκριθούν από φορείς εκπροσώπησης των τοπικών κυβερνήσεων
καθορίζονται στην πράξη CLXXXIX του 2011 για την τοπική αυτοδιοίκηση της Ουγγαρίας.
4 Διεθνείς συμφωνίες και θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με άλλα κράτη/κυβερνήσεις άλλων κρατών. Στην Ουγγαρία, η
σχέση μεταξύ των διεθνών συμφωνιών και του εσωτερικού δικαίου βασίζεται σε δυαδικό σύστημα, δηλαδή στις διεθνείς συμφωνίες
που αποτελούν τμήμα του εσωτερικού δικαίου μέσω της δημοσίευσής τους μέσω νομικών κανονισμών.
Αρχές του διεθνούς δικαίου
Σύμφωνα με το άρθρο ΙΖ (3) του Θεμελιώδους Νόμου, η Ουγγαρία αποδέχεται τους γενικώς αναγνωρισμένους κανόνες του
διεθνούς δικαίου. Το εθιμικό διεθνές δίκαιο και οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου αποτελούν μέρος του εθνικού δικαίου χωρίς
να απαιτείται μετασχηματισμός.
II — Άλλες πηγές δικαίου υπό ευρύτερη έννοια και που δεν χαρακτηρίζονται ως νομοθεσία
1 Νομικές πράξεις της κρατικής διοίκησης

Το ουγγρικό νομικό σύστημα περιλαμβάνει τα νομικά μέσα της κρατικής διοίκησης τα οποία, μολονότι περιέχουν κανονιστικές
διατάξεις, δεν θεωρούνται νομοθετικά μέτρα. Ο νόμος περί νομοθεσίας (νόμος CXXX του 2010) ορίζει δύο είδη νομικών πράξεων
της κρατικής διοίκησης: κανονιστικές αποφάσεις και κανονιστικές αποφάσεις. Πρόκειται για κανόνες συμπεριφοράς που δεν είναι
γενικά δεσμευτικοί, δηλαδή δεν είναι δεσμευτικοί για όλους. πρόκειται απλώς για εσωτερικές διατάξεις, οργανωτικούς και
λειτουργικούς κανόνες που αφορούν αποκλειστικά τον εκδότη ή τα εξαρτώμενα πρόσωπα ή πρόσωπα. Κανονιστικές αποφάσεις
και εντολές δεν μπορούν να καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών. Οι νομικές πράξεις της κρατικής
διοίκησης δεν μπορούν να έρχονται σε σύγκρουση με άλλες νομοθετικές πράξεις και δεν μπορούν να επαναλαμβάνουν
νομοθετικές διατάξεις.
Σύμφωνα με τον παλαιότερο νόμο περί νομοθεσίας (νόμος XI του 1987), οι στατιστικές ανακοινώσεις και οι νομικές κατευθυντήριες
γραμμές χαρακτηρίζονται επίσης ως πηγές δικαίου (γνωστές ως «άλλες νομικές πράξεις διακυβέρνησης»), οι οποίες δεν
χαρακτηρίζονται ως νομοθετικές πράξεις. Ωστόσο, ενώ οι νομικές κατευθυντήριες γραμμές καταργήθηκαν όταν τέθηκε σε ισχύ ο
νέος νόμος (στις 1 Ιανουαρίου 2011), οι στατιστικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή παραμένουν σε ισχύ

μέχρι την κατάργησή τους. (τα στατιστικά μηνύματα που εκδίδει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας περιλαμβάνουν
νομικά δεσμευτικές διατάξεις οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά σε στατιστικές έννοιες, μεθόδους, ταξινομήσεις, καταλόγους και
αριθμούς).
1.1 Κανονιστικές αποφάσεις

Στις κανονιστικές αποφάσεις η Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνηση και άλλα κεντρικά διοικητικά όργανα, το Συνταγματικό Δικαστήριο και
το Συμβούλιο Προϋπολογισμού μπορούν να καθορίζουν τη δική τους οργάνωση και λειτουργία, δραστηριότητες και προγράμματα
δράσης.
Τα όργανα εκπροσώπησης της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να καθορίζουν τις δραστηριότητές τους και τις
δραστηριότητες των φορέων που διαχειρίζονται, καθώς και τα προγράμματα δράσης τους και την οργάνωση και λειτουργία των
οργάνων που τα διαχειρίζονται στις κανονιστικές αποφάσεις. Ομοίως, το όργανο εκπροσώπησης των εθνικών αυτοδιοικήσεων
μπορεί να καθορίζει τη δική του οργάνωση και λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα δράσης, καθώς και τα
προγράμματα των φορέων που τελούν υπό τη διαχείρισή τους με κανονιστικές αποφάσεις.
1.2 Κανονιστικές εντολές

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της
Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Εθνικής Δικαστικής Αρχής, ο Ανώτατος Εισαγγελέας, ο Ανώτατος Εισαγγελέας, ο Διοικητής των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας,
ο Πρόεδρος του Κρατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο επικεφαλής του γραφείου της Κυβέρνησης των μητροπολιτικών και των
περιφερειακών αρχών, οι δήμαρχοι και οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να καθορίζουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τις
δραστηριότητες των οργάνων που διευθύνονται, λειτουργούν ή εποπτεύονται από αυτούς με κανονιστικά διατάγματα.
Επιπλέον, η Εθνοσυνέλευση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Επίτροπος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
οι αυτόνομοι ρυθμιστικοί φορείς, το Γραφείο του Πρωθυπουργού και ο προϊστάμενος της επίσημης οργάνωσης του υπουργείου
μπορούν να εκδίδουν κανονιστικές αποφάσεις που δεσμεύουν το προσωπικό του οργανισμού.
2 Αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ουγγρικό νομοθετικό σύστημα.
Σύμφωνα με την πράξη CLI του 2011 για το Συνταγματικό Δικαστήριο, τα καθήκοντα του Συνταγματικού Δικαστηρίου έχουν ως
εξής:
εκ των υστέρων έλεγχο της συμμόρφωσης της νομοθεσίας με τον Θεμελιώδη Νόμο (διαδικασία εκ των υστέρων εξέτασης)·
(προληπτική) επανεξέταση της συμμόρφωσης των πράξεων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη, καθώς
και ορισμένων διατάξεων των διεθνών συνθηκών με τον Θεμελιώδη Νόμο·
μεμονωμένη επανεξέταση κατόπιν αιτήματος του δικαστή: εάν, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ένας δικαστής πρόκειται να
εφαρμόσει νομοθέτημα το οποίο θεωρεί αντισυνταγματικό ή το οποίο το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ως
αντισυνταγματικό, αναστέλλει τη διαδικασία και ζητεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο να βρει τη νομοθετική ή νομοθετική
διάταξη αντισυνταγματική και να απαγορεύσει την εφαρμογή της αντισυνταγματικού νόμου·
να εκδοθούν αποφάσεις σχετικά με τις συνταγματικές προσφυγές που βασίζονται στην παραβίαση δικαιωμάτων που
κατοχυρώνονται στον Θεμελιώδη Νόμο: το πρόσωπο ή ο οργανισμός που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί
να υποβάλει συνταγματική καταγγελία, εάν το δικαίωμά του που κατοχυρώνεται στον Θεμελιώδη Νόμο παραβιάζεται μετά
την εφαρμογή της αντισυνταγματικής νομοθεσίας στην υπόθεση της υπόθεσης και έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες
προσφυγής ή δεν έχει δικαίωμα προσφυγής·
εξέταση κάθε νομοθετικής πράξης που ενδέχεται να έλθει σε σύγκρουση με οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία·
τερματισμός νομοθετικών παραλείψεων εκ μέρους του νομοθέτη που έρχονται σε σύγκρουση με τον Θεμελιώδη Νόμο·
την επίλυση ορισμένων συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατικών φορέων ή μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων και άλλων
κρατικών φορέων·
ερμηνεία των διατάξεων του Θεμελιώδους Νόμου·
διάφορες διαδικασίες, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο αιτιολογεί λεπτομερώς τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου δεν μπορούν
να προσβληθούν και είναι δεσμευτικές για όλους.
3 Νομολογία των δικαστηρίων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και της ευθύνης για την παροχή νομικής καθοδήγησης στα
κατώτερα δικαστήρια, το ανώτατο δικαστήριο της Ουγγαρίας, η Curia (πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2012: Το Ανώτατο Δικαστήριο)
θεσπίζει απόφαση για την εναρμόνιση της νομοθεσίας και εκδίδει καταρχήν απόφαση.
Η διαδικασία δικαστικής ομοιομορφίας μπορεί να κινηθεί αν η ανάπτυξη και η ομοιομορφία της δικαστικής πρακτικής απαιτούν την
έκδοση απόφασης για την ομοιομορφία των δικαστικών αρχών σε ζήτημα αρχής και εάν ένα τμήμα του Curia προτίθεται να
παρεκκλίνει από την απόφαση που λαμβάνεται από άλλο τμήμα του Curia. Η απόφαση σχετικά με την ομοιομορφία στη νομοθεσία
είναι δεσμευτική για τα δικαστήρια.
Οι αποφάσεις αρχής απορρέουν από την πρακτική των δικαστικών επιμελητηρίων και προωθούν την ομοιογένεια στην επιμέτρηση
της ποινής.
Οι αποφάσεις που εκδίδονται για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας του δικαίου και των αποφάσεων αρχής δημοσιεύονται στην
επίσημη επανάληψη των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου.
ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας επεκτείνεται στο έδαφος της Ουγγαρίας, ενώ τα διατάγματα της τοπικής
κυβέρνησης επεκτείνονται στον διοικητικό τομέα της τοπικής κυβέρνησης. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας
επεκτείνεται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οργανώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα στο έδαφος της Ουγγαρίας,
Ούγγρους πολίτες εκτός της επικράτειας της Ουγγαρίας, και στην περίπτωση τοπικών κυβερνητικών διαταγμάτων σε φυσικά
πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οργανώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα στον διοικητικό τομέα της τοπικής κυβέρνησης.
Ο νόμος περί νομοθεσίας απαγορεύει την αναδρομική ισχύ, αναφέροντας ότι μια νομοθετική πράξη δεν μπορεί να καθορίζει
υποχρεώσεις ή να καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές πιο επαχθείς, να ανακαλούν ή να περιορίζουν δικαιώματα ή να προβαίνουν σε
παράνομες ενέργειες κατά την περίοδο που προηγείται της έναρξης ισχύος της.
Η νομοθεσία πρέπει πάντοτε να ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κατά τρόπον ώστε να είναι διαθέσιμος αρκετός χρόνος
για την προετοιμασία της εφαρμογής της.
Η νομοθεσία και οι κανονισμοί εφαρμογής της πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Ένα νομοθέτημα (ή μια νομοθετική διάταξη)
καθίσταται άκυρο εάν έχει καταργηθεί ή — εάν περιέχει μόνο την τροποποίηση ή την κατάργηση διατάξεων — βάσει του νόμου
περί νομοθεσίας.
IV. Νομικές βάσεις δεδομένων
Στην Ουγγαρία η Επίσημη Εφημερίδα είναι η
κείμενο πρέπει να θεωρηθεί γνήσιο.

Magyar Közlöny, που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή και της οποίας το

Στην Επίσημη Εφημερίδα περιλαμβάνονται οι διατάξεις της ουγγρικής νομοθεσίας (εκτός των διαταγμάτων σχετικά με την τοπική
αυτοδιοίκηση), μεταξύ των οποίων:
εντολές και αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι οποίες πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ή απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου·
αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης·
αποφάσεις δικαστικής ομοιογένειας της Curia,
γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εκλογών·
Παράρτημα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής αποφάσεων·
Επίσημη Έκθεση.
Η βάση δεδομένων εθνικής νομοθεσίας περιλαμβάνει το σύνολο της νομοθεσίας (εξαιρουμένων των διαταγμάτων των τοπικών
αρχών) και των νομικών πράξεων της κρατικής διοίκησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία της έρευνας. Αυτό παρουσιάζεται σε
ενοποιημένη μορφή, μαζί με τις τροποποιήσεις και άλλες αλλαγές.
Μπορείτε να αναζητήσετε αυτές τις πληροφορίες ανά τίτλο και αριθμό, και μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το κείμενο.
Η πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων είναι ελεύθερη και δεν ισχύουν περιορισμοί.
Σχετικοί σύνδεσμοι

Αυθεντική ηλεκτρονική εφημερίδα

Βάση δεδομένων εθνικής νομοθεσίας
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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